
UCHWAŁA NR XXXVII/200/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524, Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Szańca, Rada Gminy Mokrsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 26 czerwca 2009 r. wniesiona przez Pana Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mokrsku.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 26 czerwca 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniająceg uznała, że skarga złożona przez P. Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jednocześnie Rada Gminy Mokrsko
uznała za potrzebne ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów zawartych w treści skargi.
Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się  do zarzutów niemerytorycznych, wysuwanych bez
jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych. Po zbadaniu pozostałych zarzutów
Rada Gminy stwierdziła co następuje:  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr 
XXXVII/200/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.

1) Odtworzenie granic drogi w miejscowości Motyl Żelazna oznaczonej wg. ewidencji gruntów Nr
170 i 177 zostało wykonane w dniu 20 czerwca 2008 r. przez geodetę  P. Wiesława
Mielczarka. Po odtworzeniu granic droga została utwardzona kruszywem granitowym,
ponieważ kruszywo to jest tańsze od dolomitowego. Wszelkie roboty zostały wykonane
zgodnie z wytyczeniem przez uprawnionego geodetę  i w oparciu o zgłoszenie robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu. Prace
wykonano w ramach bieżących remontów i utrzymania dróg. 

2) Wykup ziemi wzdłuż części drogi gminnej Nr 117054E (mającej następujący przebieg droga
powiatowa nr 4509E (Skomlin - Turów) -Chotów -Górale - Krajków – skrzyżowanie z drogą
do Brzezin – Ożarów skrzyżowanie z drogą powiatową 4514E) był konieczny, gdyż rów
biegnący wzdłuż tej drogi znajdował się w gruntach stanowiących własność P. Janusza Koźlaka.
Urząd Gminy dowiedział się o naruszeniu granic podczas ich wskazania przez firmę geodezyjną
przeprowadzającą podział działek na zlecenie P. Janusza Koźlaka. W związku z zaistniałą
sytuacją P. Janusz Koźlak zwrócił się do Urzędu Gminy z ustnym wnioskiem o wykup gruntów
zajętych przez Gminę. W trakcie procedury zmierzającej do nabycia gruntów, P.Janusz Koźlak
przekazał jedną z działek na rzecz syna w związku z tym Gmina nabyła grunty od P. Janusza
Koźlaka i od P. Rafała Koźlaka. Powierzchnia wykupionych gruntów wyniosła -  0,3235 ha za
kwotę: 7482,-  zł.  Należy nadmienić, że wartość nieruchomości została ustalona przez
rzeczoznawcę majątkowego. O zamiarze zakupu oraz zakupie gruntów Rada Gminy została
powiadomiona w sprawozdaniu Wójta z wykonania zadań przez Urząd Gminy pomiędzy
sesjami. 

3) W wyniku interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Gminy Mokrsko przez jednego z radnych,
Urząd Gminy zwrócił się  do Zakładu Energetycznego w Wieluniu o przedłużenie czasu
świecenia oświetlenia ulicznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra 2008 roku.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w produkcji, sprzedaży i przesyle energii elektrycznej,
Rejon Energetyczny Wieluń poinformował Urząd Gminy w Mokrsku, że obecnie sposób
oświetlania gminy porą nocną (tzw. przerwa nocna) nie odpowiada taryfie jaka była wymieniona
w umowie zawartej przez Gminę  Mokrsko z Rejonem Energetycznym. W związku z tym
zaproponował podpisanie nowej umowy z nową taryfą i opłatami. Do czasu przygotowania
umów Urząd Gminy zdecydował się na oświetlanie całonocne, celem porównania kosztów
oświetlenia wg. obowiązujących taryf. Koszty oświetlenia z przerwą nocną w okresie listopad
‘07 -  styczeń ‘08 są porównywalne z kosztami oświetlenia całonocnego listopad ‘08 – styczeń
‘09, jednakże działanie oświetlenia całonocnego trwało od Bożego Narodzenia do około 20
stycznia 2009 r. W okresie od stycznia ‘09 do marca ‘09 koszty przewyższyły koszty
z analogicznego okresu roku 2008 r. o około 15 tys. złotych. W związku z tym niezwłocznie
zostały zmienione taryfy oświetlenia ulicznego i wprowadzono przerwę nocną. 

4) Remont rowu w Komornikach został wykonany w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych
w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu (pismo znak:
AB.7352/607/05 z dnia 26 paździenika 2005 r.) W wyniku skargi P. Wojciecha Szańca
przeprowadzona została w dniu 18 maja 2009 r. kontrola przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wieluniu. W jej wyniku PINB w Wieluniu nałożył obowiązek
przedłożenia do dnia 31 października 2009 r. oceny technicznej dot. zgodności z przepisami
techniczno-budowlanymi robót budowlanych wykonanych przy utwardzeniu terenu działki nr
334 i 335 w m. Komorniki z przykryciem kanału i wykonaniem studzienki rewizyjnej. Kontrola
wykazała wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nie objętych w/w zgłoszeniem,
polegających na utwardzeniu terenu działki nr 334 i 335 z przykryciem kanału i wykonaniem
studzienki rewizyjnej. 

5) Droga w miejscowości Stanisławów była remontowana w oparciu o zgłoszenie robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu (pismo
znak: AB.7352/935/08 z dnia 24 września 2008 r.) Odnośnie stosowanych materiałów
i wykonania drogi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu przeprowadził
kontrolę  w dniu 18 grudnia 2008 r. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów
wniesionych w skardze. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/200/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524, Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Szańca, Rada Gminy Mokrsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 26 czerwca 2009 r. wniesiona przez Pana Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mokrsku.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 26 czerwca 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniająceg uznała, że skarga złożona przez P. Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jednocześnie Rada Gminy Mokrsko
uznała za potrzebne ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów zawartych w treści skargi.
Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się  do zarzutów niemerytorycznych, wysuwanych bez
jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych. Po zbadaniu pozostałych zarzutów
Rada Gminy stwierdziła co następuje:  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr 
XXXVII/200/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.

1) Odtworzenie granic drogi w miejscowości Motyl Żelazna oznaczonej wg. ewidencji gruntów Nr
170 i 177 zostało wykonane w dniu 20 czerwca 2008 r. przez geodetę  P. Wiesława
Mielczarka. Po odtworzeniu granic droga została utwardzona kruszywem granitowym,
ponieważ kruszywo to jest tańsze od dolomitowego. Wszelkie roboty zostały wykonane
zgodnie z wytyczeniem przez uprawnionego geodetę  i w oparciu o zgłoszenie robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu. Prace
wykonano w ramach bieżących remontów i utrzymania dróg. 

2) Wykup ziemi wzdłuż części drogi gminnej Nr 117054E (mającej następujący przebieg droga
powiatowa nr 4509E (Skomlin - Turów) -Chotów -Górale - Krajków – skrzyżowanie z drogą
do Brzezin – Ożarów skrzyżowanie z drogą powiatową 4514E) był konieczny, gdyż rów
biegnący wzdłuż tej drogi znajdował się w gruntach stanowiących własność P. Janusza Koźlaka.
Urząd Gminy dowiedział się o naruszeniu granic podczas ich wskazania przez firmę geodezyjną
przeprowadzającą podział działek na zlecenie P. Janusza Koźlaka. W związku z zaistniałą
sytuacją P. Janusz Koźlak zwrócił się do Urzędu Gminy z ustnym wnioskiem o wykup gruntów
zajętych przez Gminę. W trakcie procedury zmierzającej do nabycia gruntów, P.Janusz Koźlak
przekazał jedną z działek na rzecz syna w związku z tym Gmina nabyła grunty od P. Janusza
Koźlaka i od P. Rafała Koźlaka. Powierzchnia wykupionych gruntów wyniosła -  0,3235 ha za
kwotę: 7482,-  zł.  Należy nadmienić, że wartość nieruchomości została ustalona przez
rzeczoznawcę majątkowego. O zamiarze zakupu oraz zakupie gruntów Rada Gminy została
powiadomiona w sprawozdaniu Wójta z wykonania zadań przez Urząd Gminy pomiędzy
sesjami. 

3) W wyniku interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Gminy Mokrsko przez jednego z radnych,
Urząd Gminy zwrócił się  do Zakładu Energetycznego w Wieluniu o przedłużenie czasu
świecenia oświetlenia ulicznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra 2008 roku.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w produkcji, sprzedaży i przesyle energii elektrycznej,
Rejon Energetyczny Wieluń poinformował Urząd Gminy w Mokrsku, że obecnie sposób
oświetlania gminy porą nocną (tzw. przerwa nocna) nie odpowiada taryfie jaka była wymieniona
w umowie zawartej przez Gminę  Mokrsko z Rejonem Energetycznym. W związku z tym
zaproponował podpisanie nowej umowy z nową taryfą i opłatami. Do czasu przygotowania
umów Urząd Gminy zdecydował się na oświetlanie całonocne, celem porównania kosztów
oświetlenia wg. obowiązujących taryf. Koszty oświetlenia z przerwą nocną w okresie listopad
‘07 -  styczeń ‘08 są porównywalne z kosztami oświetlenia całonocnego listopad ‘08 – styczeń
‘09, jednakże działanie oświetlenia całonocnego trwało od Bożego Narodzenia do około 20
stycznia 2009 r. W okresie od stycznia ‘09 do marca ‘09 koszty przewyższyły koszty
z analogicznego okresu roku 2008 r. o około 15 tys. złotych. W związku z tym niezwłocznie
zostały zmienione taryfy oświetlenia ulicznego i wprowadzono przerwę nocną. 

4) Remont rowu w Komornikach został wykonany w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych
w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu (pismo znak:
AB.7352/607/05 z dnia 26 paździenika 2005 r.) W wyniku skargi P. Wojciecha Szańca
przeprowadzona została w dniu 18 maja 2009 r. kontrola przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wieluniu. W jej wyniku PINB w Wieluniu nałożył obowiązek
przedłożenia do dnia 31 października 2009 r. oceny technicznej dot. zgodności z przepisami
techniczno-budowlanymi robót budowlanych wykonanych przy utwardzeniu terenu działki nr
334 i 335 w m. Komorniki z przykryciem kanału i wykonaniem studzienki rewizyjnej. Kontrola
wykazała wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nie objętych w/w zgłoszeniem,
polegających na utwardzeniu terenu działki nr 334 i 335 z przykryciem kanału i wykonaniem
studzienki rewizyjnej. 

5) Droga w miejscowości Stanisławów była remontowana w oparciu o zgłoszenie robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu (pismo
znak: AB.7352/935/08 z dnia 24 września 2008 r.) Odnośnie stosowanych materiałów
i wykonania drogi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu przeprowadził
kontrolę  w dniu 18 grudnia 2008 r. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów
wniesionych w skardze. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/200/09  

RADY GMINY MOKRSKO  

z dnia 27 października 2009 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509
z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz.
1271, Nr 162.poz. 1692, z 2005 r. Nr 181. poz. 1524, Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz.
1539) po rozpatrzeniu skargi Pana Wojciecha Szańca, Rada Gminy Mokrsko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się, że skarga z dnia 26 czerwca 2009 r. wniesiona przez Pana Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna. 

2. Odpowiedź na skargę,  o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego,
o sposobie załatwienia skargi.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mokrsku.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady 
Gminy Mokrsko  

 
Sabina Sokół 

UZASADNIENIE  

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się  z treścią  pisma z dnia 26 czerwca 2009 r.
i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniająceg uznała, że skarga złożona przez P. Wojciecha
Szańca na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest bezzasadna. Jednocześnie Rada Gminy Mokrsko
uznała za potrzebne ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów zawartych w treści skargi.
Rada Gminy Mokrsko nie odniosła się  do zarzutów niemerytorycznych, wysuwanych bez
jakiejkolwiek podstawy i odniesienia do przepisów prawnych. Po zbadaniu pozostałych zarzutów
Rada Gminy stwierdziła co następuje:  

W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego należy zarzuty
postawione wobec Wójta Gminy odrzucić w całości.  

Załącznik do Uchwały Nr 
XXXVII/200/09 
Rady Gminy Mokrsko 
z dnia 27 października 2009 
r.

1) Odtworzenie granic drogi w miejscowości Motyl Żelazna oznaczonej wg. ewidencji gruntów Nr
170 i 177 zostało wykonane w dniu 20 czerwca 2008 r. przez geodetę  P. Wiesława
Mielczarka. Po odtworzeniu granic droga została utwardzona kruszywem granitowym,
ponieważ kruszywo to jest tańsze od dolomitowego. Wszelkie roboty zostały wykonane
zgodnie z wytyczeniem przez uprawnionego geodetę  i w oparciu o zgłoszenie robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu. Prace
wykonano w ramach bieżących remontów i utrzymania dróg. 

2) Wykup ziemi wzdłuż części drogi gminnej Nr 117054E (mającej następujący przebieg droga
powiatowa nr 4509E (Skomlin - Turów) -Chotów -Górale - Krajków – skrzyżowanie z drogą
do Brzezin – Ożarów skrzyżowanie z drogą powiatową 4514E) był konieczny, gdyż rów
biegnący wzdłuż tej drogi znajdował się w gruntach stanowiących własność P. Janusza Koźlaka.
Urząd Gminy dowiedział się o naruszeniu granic podczas ich wskazania przez firmę geodezyjną
przeprowadzającą podział działek na zlecenie P. Janusza Koźlaka. W związku z zaistniałą
sytuacją P. Janusz Koźlak zwrócił się do Urzędu Gminy z ustnym wnioskiem o wykup gruntów
zajętych przez Gminę. W trakcie procedury zmierzającej do nabycia gruntów, P.Janusz Koźlak
przekazał jedną z działek na rzecz syna w związku z tym Gmina nabyła grunty od P. Janusza
Koźlaka i od P. Rafała Koźlaka. Powierzchnia wykupionych gruntów wyniosła -  0,3235 ha za
kwotę: 7482,-  zł.  Należy nadmienić, że wartość nieruchomości została ustalona przez
rzeczoznawcę majątkowego. O zamiarze zakupu oraz zakupie gruntów Rada Gminy została
powiadomiona w sprawozdaniu Wójta z wykonania zadań przez Urząd Gminy pomiędzy
sesjami. 

3) W wyniku interpelacji zgłoszonej na sesji Rady Gminy Mokrsko przez jednego z radnych,
Urząd Gminy zwrócił się  do Zakładu Energetycznego w Wieluniu o przedłużenie czasu
świecenia oświetlenia ulicznego w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra 2008 roku.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w produkcji, sprzedaży i przesyle energii elektrycznej,
Rejon Energetyczny Wieluń poinformował Urząd Gminy w Mokrsku, że obecnie sposób
oświetlania gminy porą nocną (tzw. przerwa nocna) nie odpowiada taryfie jaka była wymieniona
w umowie zawartej przez Gminę  Mokrsko z Rejonem Energetycznym. W związku z tym
zaproponował podpisanie nowej umowy z nową taryfą i opłatami. Do czasu przygotowania
umów Urząd Gminy zdecydował się na oświetlanie całonocne, celem porównania kosztów
oświetlenia wg. obowiązujących taryf. Koszty oświetlenia z przerwą nocną w okresie listopad
‘07 -  styczeń ‘08 są porównywalne z kosztami oświetlenia całonocnego listopad ‘08 – styczeń
‘09, jednakże działanie oświetlenia całonocnego trwało od Bożego Narodzenia do około 20
stycznia 2009 r. W okresie od stycznia ‘09 do marca ‘09 koszty przewyższyły koszty
z analogicznego okresu roku 2008 r. o około 15 tys. złotych. W związku z tym niezwłocznie
zostały zmienione taryfy oświetlenia ulicznego i wprowadzono przerwę nocną. 

4) Remont rowu w Komornikach został wykonany w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych
w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu (pismo znak:
AB.7352/607/05 z dnia 26 paździenika 2005 r.) W wyniku skargi P. Wojciecha Szańca
przeprowadzona została w dniu 18 maja 2009 r. kontrola przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wieluniu. W jej wyniku PINB w Wieluniu nałożył obowiązek
przedłożenia do dnia 31 października 2009 r. oceny technicznej dot. zgodności z przepisami
techniczno-budowlanymi robót budowlanych wykonanych przy utwardzeniu terenu działki nr
334 i 335 w m. Komorniki z przykryciem kanału i wykonaniem studzienki rewizyjnej. Kontrola
wykazała wykonanie dodatkowych robót budowlanych, nie objętych w/w zgłoszeniem,
polegających na utwardzeniu terenu działki nr 334 i 335 z przykryciem kanału i wykonaniem
studzienki rewizyjnej. 

5) Droga w miejscowości Stanisławów była remontowana w oparciu o zgłoszenie robót
budowlanych w Starostwie Powiatowym, do którego Starostwo nie wniosło sprzeciwu (pismo
znak: AB.7352/935/08 z dnia 24 września 2008 r.) Odnośnie stosowanych materiałów
i wykonania drogi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieluniu przeprowadził
kontrolę  w dniu 18 grudnia 2008 r. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów
wniesionych w skardze. 
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